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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ο Πρόεδρας ταυ Π.ΣΥ.Π./ΔΕΗ, κ. Ι. Αβραμίδης, συνεχίζοντας την
προκλητική, αντεργατική πρακτική του, θέτει ως θέματα ημερήσιας διάταξης
στα Δ.Σ. του Συνεταιρισμού στις 28/2/2014, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

:;. Λήψη απόφασης για διακοπή καταβολής καταργηθέντων
επιδομάτων σε όσους εργαζόμενους αρνήθηκαν τη συμβατική
μείωση των αποδοχών τους με βάση την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

:;. Λήψη απόφασης για καταγγελία συμβάσεων εργασίας Ι!.£ ή χωρίς
προμήνυση.

Επισημαίνουμε ότι, σχετικά με τη μισθοδοσία μας, μονομερώς δεν μπορεί
να προβεί σε καμία διαφοροποίηση παρά μόνο εάν υποκλέψει τις υπαγραφές
μας, αφού οι όροι της επιχειρησιακής σύμβασης έχουν περάσει στην ατομική
μας σύμβαση και σ' ό,τι αφορά τα υπόλοιπα εναρμανιζόυαστε με την Κλαδική
του Εμπορίου. Υπενθυμίζουμε ότι εξ' αυτών πέρσι είχαμε μείωση των
αποδοχών μας ύψους 6,7%.
Ο ίδιος το γνωρίζει, γι' αυτό άλλωστε και προσπαθούσε εκβιαστικά, όλο το

προηγούμενο διάστημα, υπό την απειλή απολύσεων, να υποκλέψει την
υπογραφή μας, προκειμένου να επιβάλει μειώσεις 25%, ολλά μόνα 11
συναδέλφους κατάφερε να παγιδεύσει!!!
Ουσιαστικότερο όλων, όμως, είναι το δεύτερο θέμα. Τολμάει και

βάζει ζήτημα απολύσεων !!! και μάλιστα με προμήνυση.
Εάν θεωρεί ότι έτσι θα μας εκβιάσει, πλανάται πλάνην οικτράν.
Εάν πιστεύει ότι θσ αποδεχθούμε να φορτωθούμε όσες ζημιές

προκλήθηκαν και συνεχίζουν να προκαλούνται από την δική τους
κακοδισχείριση επίσης κάνει λάθος.
Γνωρίζουμε καλύτερα από όλους το τι συμβαίνει στο Συνεταιρισμό και μας

αφορά περισσότερο από τον καθένα η λειτουργία του γιατί πρόκειται για την
ίδια τη δουλειά μας, γιατί πρόκειται για την επιβίωση τη δική μας και των
οικογενειών μας!!!
Απαιτούμε την άμεση ανάκληση των συγκεκριμένων θεμάτων από την

ημερήσια διάταξη και ζητάμε από το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού να συζητήσει επί
της ουσίας το μέλλον του, αφού ειδικότερα στην περίαδο κρίσης που περνάμε,
η λειτουργία του είναι σημαντική και για εμάς και κυρίως για τους
συνεταίρους- μέλη ταυ.
Όπως γνωρίζουν οι παλαιότεροι α Συνεταιρισμός δημιουργήθηκε σε

παρόμαια περίοδα κυρίως για να καλύψει βασικές βιοποριστικές ανάγκες των
μελών του.
Γι' αυτό άλλωστε και η Πανελλήνιος' Ενωσις Συνταξιούχων ΔΕΗ, που

τα μέλη του αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του
Συνεταιρισμού, πήραν θέση με την επιστολή τους για το τεκταινόμενα και γι'
αυτό τους ευχαριστούμε.

Για το Δ.Σ.


	00000001

